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  Belo Horizonte, 12 de março de 2020. 
 
À  
Comissão de Processo Seletivo 
SAAE DE ITABIRITO/MG 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final – Edital 
01/2020. 

 
 
Prezados Senhores. 
 
O Candidato JOSÉ COTTA RODRIGUES JUNIOR, n° de inscrição 31942, inscrito no cargo de TÉCNICO QUÍMICO, enviou 
recurso solicitando a reaplicação do MAPEAMENTO DE PERFIL, visto que não compareceu a prova por erro material do 
edital que não previu o critério classificatório eliminatório. 
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 
SOBRE EDITAL 
 

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
11.1 Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) Indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) Inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro nomenclatura da função; indeferimento de 

inscrição); 
c) Local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) Realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha); 
e) Questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) Resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) Qualquer outra decisão proferida no certame. 

 

PARECER 
 
O edital previa a realização do MAPEAMENTO DE PERFIL para os candidatos que estivessem melhor classificados no 
processo, e de fato previa o critério ELIMINATÓRIO, entretanto a decisão do candidato em deixar de ir em uma etapa 
previamente publicada antes mesmo do período de inscrição por considerar que não seria penalizado ou ainda repassar 
tal responsabilidade por suposto erro deve ser prontamente rechaçada. 
 
Entende-se que o candidato compreendeu que o processo de seleção foi feito por etapas, a primeira com a prova 
objetiva para todos os correntes e em seguida é aplicado somente para os melhores colocados o teste de 
MAPEAMENTO DE PERFIL, considerando ambas as etapas ELIMINATÓRIAS, e consequentemente a falta em uma delas 
causaria a REPROVAÇÃO.  
 
Não é admissível relacionar a falta do candidato em uma etapa do Processo, por acreditar que essa etapa seria 
dispensável e tão somente seria adotado o resultado da Prova Objetiva, tanto que o candidato ao final solicita que seja 
repetido o teste de MAPEAMENTO DE PERFIL, e que teria a certeza de conseguir uma “excelente classificação”. 
 
Dessa forma o recurso está INDEFERIDO.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 12 de março de 2020. 
 

À  
Comissão de Processo Seletivo 
SAAE DE ITABIRITO/MG 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final – Edital 
01/2020. 

 
Prezados Senhores. 
 

O Candidato GABRIEL INACIO ARAÚJO SANTOS, nº 29666, inscrito no cargo de OFICIAL DE SERVIÇOS E OBRAS - FISCAL, 
enviou recurso que em resumo questiona o fato da etapa de MAPEAMENTO DE PERFIL ter utilizado critérios 
CLASSIFICATÓRIOS e não somente eliminatórios. E ao final solicita que seja refeito o resultado final levando-se em 
consideração somente o Resultado das provas Objetivas. 
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 
SOBRE EDITAL 
 

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
11.1 Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) Indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) Inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro nomenclatura da função; indeferimento de 

inscrição); 
c) Local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) Realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha); 
e) Questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) Resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) Qualquer outra decisão proferida no certame. 

 

PARECER 
 

Analisando os critérios previstos no edital foi verificada a omissão na avaliação do MAPEAMENTO DE PERFIL, a definição 
como item classificatório, para a apresentação do Resultado final.  
 

O edital, nessas situações prevê: 
 

14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
14.17 Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão 
Especial de Processo seletivo simplificado. 

 

Pois bem, o edital previu que o Mapeamento de Perfil seria ELIMINATÓRIO, entretanto omitiu o fato de a prova 
também ser CLASSIFICATÓRIA.  
 

Para isso vejamos o previsto no Processo Licitatório nº 120/2019 no qual definiu inclusive a pontuação prevista para 
essa etapa, quais sejam: 
 

MAPEAMENTO DE PERFIL 
 

CARGOS TESTE PALEGRÁFICO TESTE DE ATENÇAO ENTREVISTA 

Oficial de Serviços e obras – Operação 10 pontos 10 pontos 10 pontos 

Oficial de Serviços e obras – Fiscal 10 pontos 10 pontos 10 pontos 

Oficial de Serviços e obras – Corte 10 pontos 10 pontos 10 pontos 

Auxiliar de Serviços Operacionais – Vigia 10 pontos 10 pontos 10 pontos 

Técnico Químico 10 pontos 10 pontos 10 pontos 

Assistente Técnico 10 pontos 10 pontos 10 pontos 
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É possível perceber que na concepção do Processo de Seleção o SAAE demonstrou interesse e definiu critérios para 
avaliação do MAPEAMENTO DE PERFIL, e com isso, a utilização da prova como um critério CLASSIFICATÓRIO. 
 
A utilização do Mapeamento de Perfil como um critério de seleção ajuda a identificar no perfil do profissional as 
habilidades e Competências necessárias que vão de encontro à função oferecida, através de técnicas corroboradas 
pelos Conselhos de Psicologia é possível identificar esses critérios e pontuá-los. 
 
Em consulta feita junto aos membros da comissão foi posto o questionamento do candidato e a omissão por parte do 
edital em não prever o Mapeamento de Perfil como classificatório. Levando-se em consideração as atribuições da 
comissão previstas no item 14.7, houve a orientação de que deve ser adotado o Mapeamento de Perfil como um 
critério eliminatório e classificatório, bem como a somatória dos pontos entre as duas etapas (objetiva de Múltipla de 
Escolha e Mapeamento de Perfil). Destaca-se ainda que somente os candidatos melhores classificados fossem 
avaliados, os demais estariam reprovados tacitamente.  

8 – DAS PROVAS 

8.1.1.1 O mapeamento de Perfil será realizado apenas para os candidatos que obtiverem maior pontuação na prova 
Objetiva de Múltipla Escolha, sendo para os 10 (dez) primeiros colocados para o cargo de Oficial de Serviços e 
Obras – Operação, para os 04 (quatros) primeiros colocados para os cargos de Oficial de Serviços e Obras – 
Fiscal e Oficial de Serviços e Obras – Corte, para os 05 (cinco) primeiros colocados para o cargo de Auxiliar de 
Serviços Operacionais – Vigia e para os 03 (Três) primeiros para os cargos de Técnico Químico e Assistente 
Técnico. 

 
Assim, foi atualizado o Resultado ora apresentado e respeitado os critérios de desempates previstos, quais sejam: 
 

10 – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE 

 
10.1 A classificação final dos candidatos será ordenada por função, em ordem decrescente, de acordo com o total de 

pontos obtidos nas provas Objetiva de Múltipla Escolha. 
10.2 Para efeito de desempate entre os candidatos aprovados com a mesma pontuação, inclusive os portadores de 

necessidades especiais, terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 
a) Tiver idade mais elevada, até a data de divulgação do Resultado Final (em ordem de classificação), dentre 

aqueles que tenham idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos (parágrafo único do artigo 27 da lei Federal 
nº 10.741, de 01/10/2003 - Estatuto do Idoso); 

b) Obtiver o maior número de pontos na Prova Específica, (grifo nosso) 
c) Obtiver o maior número de pontos na prova de Informática, 
d) Obtiver o maior número de pontos na prova de Português; 
e) Tiver idade mais elevada, até o último dia de inscrição neste Processo seletivo simplificado, dentre aqueles 

que tenham idade inferior a 60 (sessenta) anos. (grifo nosso) 

 
Com isso, houve alteração de posição nos cargos de ASSISTENTE TÉCNICO, OFICIAL DE OBRAS E SERVIÇO – 
MANUTENÇÃO e OFICIAL DE SERVIÇOS E OBRAS – OPERAÇÃO, devendo ser considerado o resultado final (atualizado). 
 
Desse modo o recurso foi PARCIALMENTE DEFERIDO. 
 
É nosso parecer, SMJ 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 12 de março de 2020. 
 

À  
Comissão de Processo Seletivo 
SAAE DE ITABIRITO/MG 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final – Edital 
01/2020. 

 
Prezados Senhores. 
 

A Candidata MARCILENE GISELE MIRANDA, n° de inscrição 28182, inscrita no cargo de ASSISTENTE TÉCNICO, enviou 
recurso que em resumo questiona o fato da etapa de MAPEAMENTO DE PERFIL ter utilizado critérios 
CLASSIFICATÓRIOS e não somente eliminatórios. E ao final solicita que seja refeito o resultado final levando-se em 
consideração somente o Resultado das provas Objetivas, bem como seja inserido a classificação. 
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 
SOBRE EDITAL 
 

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
11.1 Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) Indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) Inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro nomenclatura da função; indeferimento de 

inscrição); 
c) Local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) Realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha); 
e) Questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) Resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) Qualquer outra decisão proferida no certame. 

 

PARECER 
 

Analisando os critérios previstos no edital foi verificada a omissão na avaliação do MAPEAMENTO DE PERFIL, a definição 
como item classificatório, para a apresentação do Resultado final.  
 

O edital, nessas situações prevê: 
 
14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
14.17 Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão 
Especial de Processo seletivo simplificado. 

 

Pois bem, o edital previu que o Mapeamento de Perfil seria ELIMINATÓRIO, entretanto omitiu o fato de a prova 
também ser CLASSIFICATÓRIA.  
 

Para isso vejamos o previsto no Processo Licitatório nº 120/2019 no qual definiu inclusive a pontuação prevista para 
essa etapa, quais sejam: 
 

MAPEAMENTO DE PERFIL 
 

CARGOS TESTE PALEGRÁFICO TESTE DE ATENÇAO ENTREVISTA 

Oficial de Serviços e obras – Operação 10 pontos 10 pontos 10 pontos 

Oficial de Serviços e obras – Fiscal 10 pontos 10 pontos 10 pontos 

Oficial de Serviços e obras – Corte 10 pontos 10 pontos 10 pontos 

Auxiliar de Serviços Operacionais – Vigia 10 pontos 10 pontos 10 pontos 

Técnico Químico 10 pontos 10 pontos 10 pontos 

Assistente Técnico 10 pontos 10 pontos 10 pontos 
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É possível perceber que na concepção do Processo de Seleção o SAAE demonstrou interesse e definiu critérios para 
avaliação do MAPEAMENTO DE PERFIL, e com isso, a utilização da prova como um critério CLASSIFICATÓRIO. 
 
A utilização do Mapeamento de Perfil como um critério de seleção ajuda a identificar no perfil do profissional as 
habilidades e Competências necessárias que vão de encontro à função oferecida, através de técnicas corroboradas 
pelos Conselhos de Psicologia é possível identificar esses critérios e pontuá-los. 
 
Em consulta feita junto aos membros da comissão foi posto o questionamento do candidato e a omissão por parte do 
edital em não prever o Mapeamento de Perfil como classificatório. Levando-se em consideração as atribuições da 
comissão previstas no item 14.7, houve a orientação de que deve ser adotado o Mapeamento de Perfil como um 
critério eliminatório e classificatório, bem como a somatória dos pontos entre as duas etapas (objetiva de Múltipla de 
Escolha e Mapeamento de Perfil). Destaca-se ainda que somente os candidatos melhores classificados fossem 
avaliados, os demais estariam reprovados tacitamente.  

8 – DAS PROVAS 

8.1.1.2 O mapeamento de Perfil será realizado apenas para os candidatos que obtiverem maior pontuação na prova 
Objetiva de Múltipla Escolha, sendo para os 10 (dez) primeiros colocados para o cargo de Oficial de Serviços e 
Obras – Operação, para os 04 (quatros) primeiros colocados para os cargos de Oficial de Serviços e Obras – 
Fiscal e Oficial de Serviços e Obras – Corte, para os 05 (cinco) primeiros colocados para o cargo de Auxiliar de 
Serviços Operacionais – Vigia e para os 03 (Três) primeiros para os cargos de Técnico Químico e Assistente 
Técnico. 

 
Assim, foi atualizado o Resultado ora apresentado e respeitado os critérios de desempates previstos, quais sejam: 
 

10 – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE 

 
10.3 A classificação final dos candidatos será ordenada por função, em ordem decrescente, de acordo com o total de 

pontos obtidos nas provas Objetiva de Múltipla Escolha. 
10.4 Para efeito de desempate entre os candidatos aprovados com a mesma pontuação, inclusive os portadores de 

necessidades especiais, terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 
f) Tiver idade mais elevada, até a data de divulgação do Resultado Final (em ordem de classificação), dentre 

aqueles que tenham idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos (parágrafo único do artigo 27 da lei Federal 
nº 10.741, de 01/10/2003 - Estatuto do Idoso); 

g) Obtiver o maior número de pontos na Prova Específica, (grifo nosso) 
h) Obtiver o maior número de pontos na prova de Informática, 
i) Obtiver o maior número de pontos na prova de Português; 
j) Tiver idade mais elevada, até o último dia de inscrição neste Processo seletivo simplificado, dentre aqueles 

que tenham idade inferior a 60 (sessenta) anos. (grifo nosso) 

 
Com isso, houve alteração de posição nos cargos de ASSISTENTE TÉCNICO, OFICIAL DE OBRAS E SERVIÇO – 
MANUTENÇÃO e OFICIAL DE SERVIÇOS E OBRAS – OPERAÇÃO, devendo ser considerado o resultado final (atualizado). 
 
Desse modo o recurso foi PARCIALMENTE DEFERIDO. 
 
É nosso parecer, SMJ 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
 


